Hans Everaert

Hans Everaert
DEEP TIME

DEEP TIME

COLOPHON
HANS EVERAERT, Deep Time
was published on the occasion of the exhibition at WARP Sint-Niklaas, BE
Title
Text
Production
Video stills Deep Time #1A

HANS EVERAERT
Deep Time
Stef Van Bellingen
Stockmans / Bruno Devos
Maris De Smedt

Special thanks to Lee Ranaldo and Galerie Jan Dhaese for
the sound of Deep Time #1
Copyright © 2019, Hans Everaert
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced,
photocopied, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by
any means, electronic or mechanical without the prior written permission of
the publisher or the holders of the rights.

First Edition September 2019
Printed in an edition of 250.

This edition

/ 250

curated by
Bruno Devos

Deep Time series, acrylics on canvas, 2019, 200 x 150 cm

Hans Everaert
DEEP TIME
Paintings and video stills

Hans Everaert: DEEP TIME
We vinden geen teken van een begin, noch een vooruitzicht op een einde
James Hutton (1788)

Vastberaden ging de Schot James Hutton in tegen de heersende overtuiging dat de gesteenten van onze
aardkorst hun vorm en ontstaan ontleenden aan de zondvloed. De mythe rond deze prehistorische supertsunami werd nagenoeg overal verteld: in de bijbel, de koran, het Gilgamesj-epos, de Indische Veda’s en ook
de Masaï waren overtuigd van dit verhaal. In 1788 veegt Hutton dit als onzin van tafel en benoemt hij de
lang lopende cyclische werking van sedimentatie en erosie als de belangrijkste geologische gebeurtenissen.
Omdat hij in zijn onderzoek van de aardlagen geen aanduiding vindt van een beginpunt voor het ontstaan
van de aarde lanceert Hutton het begrip ‘deep time’. Brutaal en ongehoord want volgens hem is de aarde
geen 6000 jaar oud zoals steevast beweerd werd, maar bestaat ze reeds miljoenen, mogelijk zelfs miljarden
jaren lang.
Zelfs vandaag wordt ons besef van het fenomeen tijd door dergelijke tijdspannes zo waanzinnig
overschreden dat het de geest doet duizelen. Met dergelijke dimensies worden we ver buiten onze
alledaagse beperkte tijdsbeleving gecatapulteerd, maar precies dat gevoel van grenzeloosheid wil Hans
Everaert in zijn artistiek oeuvre verbeelden. Anderzijds kan men de vraag stellen of het wel mogelijk is
om via beelden iemand los te wrikken uit het alledaagse. Alleszins verklaart deze picturale ambitie zijn
schilderkundige evolutie waarbij de kunstenaar zich gestaag verwijderde van figuratieve of herkenbare
vormen. Nu geeft het vermogen om dingen te benoemen ons wel enig zicht en een zekere mate van grip
op de werkelijkheid – een gegeven dat (hopelijk) niemand ontkent. Maar er is uiteraard een wezenlijk
verschil tussen ‘zicht’ en ‘inzicht’, waarbij men peilt naar datgene wat de alledaagse ervaring overstijgt.
Die zoektocht naar inzicht komt overeen met de artistieke vluchtlijn die Hans nastreeft. Ze leidt tot een
andere focus en wil een nieuw perspectief bieden.
De fascinatie van de kunstenaar voor het begrip ‘deep time’ laat een geologisch vocabularium toe om
zijn schilderspraktijk te verwoorden. De genese van zijn schilderijen is vergelijkbaar met de werking
van sedimentatie en erosie. Gelijkaardig evoceren zijn schilderijen eenzelfde primaire dynamiek en
reminisceren ze aan groei en ontwikkeling. Onthecht van een figuratief eindpunt, hoopt hij picturaal
materiaal op en laat het bezinken op het schildersdoek. Dit proces wordt afgewisseld met een eroderende
component waarbij materie al schrapend weghaald wordt en slechts als spoor achterblijft. Verder blijft
de vinnigheid van de borstelsporen in de compositie steeds duidelijk leesbaar waardoor men het geheel
als een kleurrijk krachtenveld ervaart. Door gebruik te maken van glacerende, transparante verf, blijven
onderliggende lagen voor het oog zichtbaar zodat overtuigende dieptewerking ontstaat. Via deze werkwijze
ontstaat een heuse stratigrafie die een temporele dimensie oproept.
Recent verruimde Hans zijn schilderpraktijk met het medium film, een discipline waarin hij al jaren
professioneel actief was als producent. Op die manier ontwikkelt hij een tweeledig spoor waarin figuratie en
abstractie een dialoog aangaan met de complexiteit van het verschijnsel tijd.
Voortwerkend in de geest van zijn schilderijen verwondert het niet dat Hans in zijn films diverse
expressieve middelen hanteert. Om een standaard mooi plaatje te bekomen, zo schrijft de regel voor, mag

het beeld nooit onder- of overbelicht zijn. In het videowerk van Hans stelt men vast dat hij het dynamisch
bereik van het licht aftast en bewust kiest voor ruis op het beeld. Regelmatig raakt het filmisch materiaal
zo verzadigd dat het nagenoeg opgeslorpt wordt door het licht met een fascinerende atmosfeer als gevolg.
Gecombineerd met een uitgekiend spel van scherptediepte ontstaat een bevreemdende omgeving die
feitelijkheid en fictie verenigt.
De videofilms ‘Deep Time #1A’ en ‘Deep Time #1B’ vormen een diptiek en hebben dezelfde soundtrack.
Die is niet van de minste: Hans kreeg de toelating om een mix te maken van twee soundscapes uit ‘Lost
Highways’ van Lee Ranaldo, de medestichter van de noise rockband ‘Sonic Youth’. Een interessant detail
voor deze context is dat Ranaldo een fervent bewonderaar blijkt te zijn van Robert Smithson. Deze land artkunstenaar slaagde er in om kunst en landschap intrigerend met elkaar te versmelten. In een emailconversatie over ‘Lost Highways’ met de Nederlandse criticus Roland Groenenboom, schrijft Ranaldo:
‘The road is serving as a metaphor for a particular psychological state of mind, one that includes the idea of
escape and also the freedom of the open road, as representative of endless possibilities – around every bend
a new adventure, a new life perhaps’.
In ‘Deep Time #1A’ schuiven beelden als lagen over elkaar heen en wordt de flow in de montage
gedomineerd door overvloeiing. De camera doolt in het landschap rond als een menselijk oog en soms
knippert de lens alsof ze antropomorf geworden is. Het bewust gebruik van onscherpte vestigt de aandacht
minder op objecten, maar op primaire gegevens zoals grijswaarden. Door de wisseling van close-ups en
panoramische beelden ontstaat een meeslepend caleidoscopisch effect. Het landschap verschijnt als silhouet
en lijkt daardoor onbestemd, maar in feite is het heel concreet: de Kalmthoutse Heide. Het is een plek
waar de kunstenaar een nauwe band mee heeft. De mooiste parallel tussen dit specifieke duinlandschap met
zandverstuivingen en de film kan men typeren met ‘verwaaien’: de auteur wenst de werkelijkheid evenmin
te fixeren.
In ‘Deep Time #1B’ dringen landschap en natuurlijke elementen door tot de zoom van de stad en worden
er omkeringen tussen beiden gesuggereerd. Zo stuiteren vissen, vrij maar in levensnood, op het droge
terwijl de mens vertier zoekt in of bij het water. Het majestueuze verticalisme van een boom uit het ene
luik transformeert in het andere tot een wolkenkrabber. Een draaiende ventilator aan een plafond vormt
een leidmotief in dit filmisch gedicht. Analoog aan het openingsshot met druppelend water verwijst de
propeller (als een gemechaniseerde gedaante van de wind) naar de eroderende krachten in de natuur. Met
een wandelende figuur die via de rugzijde in beeld gebracht wordt, ontstaat trouwens een gelijkenis met
de solitaire personages die de romantische schilder Caspar David Friedrich opvoert. Het landschap is bij
Everaert eveneens een mentale omgeving geworden. Hij evoceert een ervaring in een landschap waarin de
mens slechts een passant is. Getrouw aan de denkwereld van James Hutton creëert hij een universum dat
wegzoomt uit het alledaagse beeldkader om, zonder begin of eind, naar een groter geheel te kunnen kijken.
Stef Van Bellingen
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Hans Everaert: DEEP TIME
We find no sign of a beginning, nor a prospect of an end
James Hutton (1788)

The Scotsman James Hutton opposed with determination against the prevailing belief that the rocks of
our earth’s crust derived their form and origin from the deluge. The myth surrounding this prehistoric
super-tsunami was told almost everywhere: in the Bible, the Koran, the Gilgamesh epic, the Indian
Vedas and also the Masai were convinced of this story. In 1788 Hutton wiped this off the table as
nonsense and declared the long-running cyclic effects of sedimentation and erosion the most important
geological events. Because in his investigation of the layers of the earth he finds no indication of
a starting point for the origin of the earth, Hutton launches the concept of ‘deep time’. Brutal and
unheard of, because – according to him – the earth is not 6,000 years old as always told, but it has been
around for millions, possibly even billions of years.
Even today, our awareness of the phenomenon of time is so insanely outreached by such time periods
that it makes the mind dizzy. With such dimensions we are catapulted far beyond our everyday limited
experience of time, but it is precisely that feeling of limitlessness that Hans Everaert wants to depict
in his artistic oeuvre. On the other hand, one can ask whether it is altogether possible to pry someone
out of the everyday by means of images. This pictorial ambition in any case explains his painterly
evolution, whereby the artist has steadily moved away from figurative or recognizable forms. Now
the ability to name things offers us some insight and a certain degree of grip on reality – a fact that
(hopefully) nobody denies. But there is, of course, an essential difference between ‘sight’ and ‘insight’,
where people gauge what transcends everyday experience. That search for insight corresponds to
the artistic escape line that Hans strives for. It leads to a different focus and wants to offer a new
perspective.
The artist’s fascination for the concept of ‘deep time’ allows a geological vocabulary to articulate his
painting practice. The genesis of his paintings is comparable to the effect of sedimentation and erosion.
Similarly, his paintings evoke the same primary dynamic and reminiscence of growth and development.
Detached from a figurative endpoint, he accumulates pictorial material and lets it sink on the canvas.
This process is alternated with an eroding component, in which matter is scraped away and only
remains as a trace. Furthermore, the vigouresness of the brush strokes always remains clearly legible in
the composition, so that the whole is experienced as a colorful force field. By using glazing, transparent
paint, underlying layers remain visible to the eye, creating a convincing depth effect. Through this
method a real stratigraphy is created that evokes a temporal dimension.
Recently Hans broadened his painting practice to the medium of film, a discipline in which he has been
professionally active as a producer for years. In this way he develops a dual track in which figuration
and abstraction enter into a dialogue with the complexity of the phenomenon of time.
Continuing in the spirit of his paintings, it is not surprising that Hans uses a variety of expressive
means in his films. To obtain a standard nice image, the rule prescribes, the image must never be
under- or over-exposed. In Hans’ video work, one notices that he explores the dynamic range of

light and consciously chooses for noise on the image. The cinematic material regularly becomes so
saturated that it is almost absorbed by the light, resulting in a fascinating atmosphere. Combined with
a sophisticated play with depth of field, a surprising environment is created that unites factuality and
fiction.
The video films ‘Deep Time # 1A’ and ‘Deep Time # 1B’ form a diptych and share the same soundtrack.
And this last one is not the least: Hans was allowed to mix two soundscapes from ‘Lost Highways’
by Lee Ranaldo, the co-founder of noise rock band ‘Sonic Youth’. An interesting detail in this context
is that Ranaldo turns out to be an avid admirer of Robert Smithson. This land art artist managed to
merge art and landscape in an intriguing way. In an email conversation about ‘Lost Highways’ with the
Dutch critic Roland Groenenboom, Ranaldo writes: ‘The road is serving as a metaphor for a particular
psychological state of mind, one that includes the idea of escape and also the freedom of the open road,
as representative of endless possibilities – around every bend a new adventure, a new life perhaps’.
In ‘Deep Time # 1A’ images slide over each other like layers and the flow in the editing is dominated
by blending. The camera roams the landscape like a human eye and sometimes the lens blinks as
if it has become anthropomorphic. The conscious use of blur draws less attention to objects, but
more to primary elements such as grayscale. By alternating close ups and panoramic images, a
captivating kaleidoscopic effect is created. The landscape appears as a silhouette and therefore seems
indeterminate, but in fact it is very concrete: the Kalmthoutse Heide – a place with which the artist
has a close relationship. The most beautiful parallel between this specific dune landscape with its sand
drifts and the film can be typified by ‘the perpetual movement of being blown away’: the author does
not want to fix reality either.
In ‘Deep Time # 1B’, landscape and natural elements penetrate the edge of the city and reversals
are suggested between them. For example, fish bounce – free but in distress – on dry land, while
people seek entertainment in or near the water. The majestic verticalism of a tree from one video
transforms into a skyscraper in the other. A rotating fan on a ceiling forms a leitmotiv in this cinematic
poem. Analogous to the opening shot with dripping water, the propeller (as a mechanized form of
wind) refers to the eroding forces in nature. From a walking figure that is portrayed from the back, a
similarity arises with the solitary characters that the romantic painter Caspar David Friedrich presents.
The landscape has also become a mental environment for Everaert. He evokes an experience in a
landscape in which people are merely passers-by. True to the mindset of James Hutton, he creates a
universe that zooms away from the everyday image frame – to be able to look at a larger whole, without
beginning or end.
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